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Lärandemål examensarbete (1)

Kunskap och förståelse:

• visa fördjupad kunskap inom det valda teknikområdet.

Färdighet och förmåga:

• visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt 

identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar,

• visa förmåga att delta i forsknings- eller utvecklingsarbete och 

därigenom bidra till kunskapsutvecklingen

• visa förmåga att planera och med vetenskapliga och ingenjörsmässiga 

metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar,

• visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap förvärvad i 

centrala och kvalificerade kurser inom programmet,



Lärandemål (2)

• visa förmåga att på nationell som internationell nivå för examen 

muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser 

och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa, och

• självständigt identifiera relevanta informationskällor, utföra 

informationssökningar, värdera informationens relevans samt använda 

sig av korrekt referenshantering.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

• visa förmåga att bedöma eget och andras examensarbeten med 

hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.



För att få börja krävs…
(nya regler från hösten 2014)

• Förkunskapskrav: minst 240 hp inom ett 300 hp-program. För 

teknologer från årskull 12 minst 240 hp, varav 30 hp på avancerad 

nivå och hela grundblocket.

• Att examinatorn och handledare har godkänt examensarbetsuppgiften 

genom att godkänna Måldokumentet.

• Att du är registrerad på examensarbetet. Blanketten “Anmälan -

examensarbete” hämtas på 

http://www.student.lth.se/studieinformation/examensarbete

uppgifterna kontrolleras, undertecknas av studenten, 

programplanerare (Joakim M), handledare och examinator.

• Beskrivning av processen och anvisningar finns på 

http://www.student.lth.se/studieinformation/examensarbete/riktlinjerrad

-exjobb-ci/

http://www.student.lth.se/studieinformation/examensarbete
http://www.student.lth.se/studieinformation/examensarbete/riktlinjerrad-exjobb-ci/


Examensarbetsämnen för W

• AEB820 Energi- och 

byggnadsdesign

• FMI820 Miljö- och energisystem

• MAM720 Aerosolteknologi

• MAM920 Ergonomi 

• MVK920 Energivetenskaper

• KBT820 Bioteknik

• KET920 Kemiteknik

• PHYM01 Fysik

• TEK920 Ekologi

• VTG820 Teknisk geologi

• VVA820 Vattenförsörjnings-

och avloppsteknik

• VVR820 Teknisk 

vattenresurslära

Se Studiehandboken och Lär- och timplanen!



Hur hittar jag examensarbete?

Du ansvarar själv för att hitta lämplig examensarbete.

Några tips:

 Titta på institutioners/avdelningars hemsida

 Kontakta lärare/ studierektor inom område som 

intresserar dig

 Titta på företags och organisationers hemsida

 Kontakta företag/organisation

 Titta på LTH:s exjobbshemsida

 Kolla på Miljöbron



Handledaren 

• Huvudhandledare: Forskarutbildad (minst lic) på 

Institutionen

– Stöd för studenten vid planering och genomförande

– Sakkunskap, vetenskapligt skrivande, lärandemål  

– Skyldighet att ge handledning i max 12 mån  

• Eventuellt biträdande handledare vid företag/organisation 

– Sakkunskap i det specifika områden 



Examinatorns roll

• Disputerad lärare på institution som ansvarar för ämnet

• Säkerställer att du har tillräckliga förkunskaper

• Säkerställer att examensarbetet har förutsättningar att 

genomföras enligt de regler som gäller vid LTH

• Godkänner handledare (huvudhandledare och biträdande 

handledare)

• Godkänner samtliga moment med gällande kvalitetskrav 



Genomförande

Det är du som genomför projektet!

• Skriver måldokumentet, följ upp med mer utvecklad projektplan

– Godkänns av alla handledare och examinator

• Skriver rapport och populärvetenskaplig sammanfattning

– Kontinuerlig kontakt med handledare

• Presenterar och försvarar

• Opponerar skriftligt och muntligt

– Göra det gärna relativt tidigt!

• Publicering av godkänd rapport och sammanfattning i LUP



Krav

• Skriftlig rapport på svenska eller engelska med sammanfattning 

på engelska.

• En separat populärvetenskaplig sammanfattning.

• En muntlig presentation vid ett offentligt seminarium vid LTH.

• Muntlig och skriftlig opposition vid ett seminarium där ett annat 

examensarbete presenteras.

Om arbetet genomförs i grupp om två personer skall det framgå 

vad var och en har bidragit med.



Några exempel 2016: MVK920 

• Simulation of Gas Channel Temperatures during Transients for SGT-800

• Mot fjärde generationens fjärrvärme

• Waste wood for electricity production - Possible solutions for IKEA Industry

• Förnybart i Vellinge kommun

• Validation of one-dimensional loss models for axial gas turbines

• CFD Study of Welding Fume Behaviour

• Driftsoptimering av fjärrvärmenät med avseende på nätackumulering.

• Produktionsoptimering av Örtoftaverket med hjälp av en termodynamisk 

beräkningsmodell

• Fabrication and evaluation of nickel containing nanofibres for solid oxide fuel cell anodes 

using electrospinning technique

• Dynamic Simulation of District Heating Networks in Dymola

• Variable Displacement Pump Design Optimization

• Energieffektivisering i kemisk tillverkningsindustri



Exempel 2016: VVR820

• Wave transformation at a rock platform in Victoria, Australia - A study combining field measurements 

with numerical modelling

• Avbördningskapaciteten som verktyg för bedömning av underhållsbehovet i ett vattendrag - Tillämpning 

på ett dikningsföretag i Höje å

• A Hydrological Model of the Mundaú River Basin, Recalibration of a MGB-IPH rainfall-runoff model 

using updated land-use data

• A simple model for wave generation under varying wind condition

• Klimatanpassning mot urbana översvämningar genom transprofessionell samverkan - En fallstudie av 

stadsområdet Söderkulla i Malmö

• Global Water Stress Indices: An example of their industrial usage

• DRAINAGE SYSTEM AND STORM WATER MANAGEMENT FOR NDOLA CENTRAL BUSINESS 

AREA, ZAMBIA

• Undersökning av två metoder vid översvämningsmodellering – en fallstudie av Höörs tätort.

• Siltation Problems at the Landeyjahöfn Harbour, Iceland : Governing Processes and Coastal Evolution

• Energy losses in hydraulic systems of water treatment plants: An application to Vombverket in south 

Sweden

• River Basin Management Guidelines for Water Management in Uganda: Comparison with EU case 

studies



Exempel 2016: FMI820

• Indikatorer för industriell symbios – Utformning av riktlinjer och en modell för mätning och kommunikation av 

industriell symbios i Sverige

• Utvärdering av ramverk för värdering av tätortsnära ekosystemtjänster - Värdering av ekosystemtjänster i 

Södra Skanstull, Stockholm

• Fossilbränslefria kommunala transporter - Åtgärdsförslag för att gå över till fossilfria fordonsbränslen i 

Ängelholms kommun

• How good are electric cars?

• Action research study of an initiated cross-industry collaboration – Assessing opportunities and project risks 

in a strategic alliance jointly developing energy solutions within commercial real estate

• Miljömässigt hållbara material för bostadshus - En miljösystemanalys med livscykelperspektiv för material till 

BoKloks bostäder

• Power-to-Heat as a flexibility resource to facilitate introduction of intermittent renewable energy sources

• Miljöpåverkan av berikningsämnen - Livscykelanalys av berikningsämnen i Oatlys havredryck

• Deponigas - Mätmetoder för utsläpp och passiva gashanteringssystem. Med fältstudie på tre äldre nedlagda 

deponier

• Technological Innovation Systems for Decarbonisation of Steel Production

• Slagg - en koldioxidsänka? En studie av karbonatisering i slagg från förbränning av hushålls- och 

industriavfall



- Information för dig som 

ska börja

- Beskrivning av processen

- Blanketter 

- Anvisningar för 

måldokumentet och 

opposition

- Guide för 

populärvetenskaplig 

artikel

Utnyttja hemsidan! http://www.student.lth.se/studieinformation/examensarbete/riktlinjerrad-exjobb-ci/

http://www.student.lth.se/studieinformation/examensarbete/riktlinjerrad-exjobb-ci/


Hitta ett ämne som intresserar dig! 


